
 
 
 
 
 
 

 
 

         
       Извршни одбор Друштва математичара Србије је на својој 5. (електронској) 
седници која је одржана 15.01.2017. године личним изјашњавањем шест од седам 
чланова ИО ДМС донео следеће  
 
 

ОДЛУКЕ: 
 
 

1. 
   

Чланство у ДМС је лични чин и сви чланови ДМС без обзира на функцију у ДМС, 
плаћају чланарину. Одлука има дејство на све чланове ДМС сем почасних чланова 
ДМС који по Статуту не плаћају чланарину. 
 

2. 
 

Чланови органа и тела ДМС, дакле чланови ИО ДМС, чланови УО ДМС, чланови 
комисија и редакција који волонтерски обављају своје функције у органима и 
телима, као и предавачи на Државном семинару ДМС не плаћају котизацију за 
Државни семинар ДМС. 
 

3. 
 

Чланови државних такмичарских комисија за математику и информатику имају 
код састанака комисија право на наплату путних трошкова (од места боравка до 
места  састанка комисије) и заједнички рачак у висини до 1.500,00 динара по 
члану Комисије. 
 

4.  
 

ИО ДМС предлаже Скупштини ДМС да се за обележавање 70 година ДМС, 
формира Одбор у коме би били сви почасни чланови ДМС и досадшњи 
председници ДМС. За председника Одбора предлажемо др Владимира Мићића, 
као првог почасног председника ДМС, а за потпредседника актуелног председника 
ДМС др Војислава Андрића. Одбор би по потреби формирао своја радна тела. 
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5. 
 

ИО ДМС предлаже Скупштини ДМС да донесе и јавно објави одлуку да се у 
регистар чланова ДМС не уписују лица која нису доставила приступницу за 
чланство у ДМС, као и да се из регистра чланова ДМС бришу сви чланови који 
нису доставили своје приступнице за чланство у ДМС до 31.03.2017. Брисање 
чланова извршити после 31.03.2017. године, када је последњи рок за достављање 
приступница. 
 
 

         
                                                                                       Председник   

Друштва математичара Србије 
                                                                                        др Војислав Андрић, с.р. 

 
 
Достављено: 
 
• Члановима ИО ДМС 
• Председнику УО ДМС др Браниславу Поповићу 
• Председнику НПС др Александру Липковском 
• Канцеларији ДМС 
• За објављивање на сајту ДМС 


